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Environ RAD Antioxidant Sun Cream SPF 15
kod produktu: ER0800-5
kategoria: WSKAZANIA > Ochrona UV / Słoneczne

Producent: Environ
145,00 zł
Kod QR:

ENVIRON RAD SPF 15

Even More Sun Care+ RAD Antioxidant Sun Cream

Opakowanie: 100 ml.

Medium Protection UVA + UVB
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Rewolucyjny krem zapewniający gruntowną ochronę przeciwsłoneczną. Zawiera filtry
słoneczne oraz SPF 15.

RAD Antioxidant Cream nowa formuła - krem przeciwsłoneczny z antyoksydantami.

Dwutlenek cynku i tytanu są zamknięte w nanokapsułce, dzięki czemu wchłania się głębiej i nie
daje białej tłustej poświaty. Krem jest wsparty silnymi antyoksydantami, aby działały
przeciwrodnikowo i przeciwstarzeniowo.

Lekki, szybko wchłaniający się krem przeciwsłoneczny do twarzy i ciała, stworzony z połączenia
fizycznych i chemicznych środków ochrony przeciwsłonecznej, jak i antyoksydantów, które
współpracują ze sobą w synergii chroniąc skórę przed czynnikami środowiskowymi i niszczącymi
wpływami słońca.

Kluczowe składniki:

Dwutlenek tytanu
Metoksydibenzoilometan butylowy
Ethylhexyl metoksycynamonianu
Askorbylofosforan magnezu (wit. C)
Octan tokoferylu (wit. E)
Beta karoten

Stosowanie:

Nałóż równą warstwę kremu RAD na twarz, szyję i dekolt oraz inne obszary ciała narażone na
promieniowanie słoneczne, po zastosowaniu wybranego kremu nawilżającego Environ z witaminą
A. Zalecane jest powtarzanie aplikacji (co 1,5 – 2 godz.) w celu osiągnięcia optymalnej ochrony
przeciwsłonecznej.

Korzyści:
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Zapewnia ochronę przeciwsłoneczną – SPF 15.
Dostarcza skórze niezbędnych antyoxydantów potrzebnych do zwiększenia ochrony skóry.
Połączenie fizycznej i chemicznej ochrony przeciwsłonecznej przeciwdziałającej promieniowaniu
UV-A i UV-B.
Lekka, kremowa konsystencja jest łatwa w aplikacji na całe ciało, dając odczucie satynowej
gładkości.

Typ skóry: Odpowiedni dla każdego rodzaju skóry.

Okres trwałości: produkt nieotwarty: 18 miesięcy, po otwarciu: 10-12 tygodni

Opakowanie: Pojemność detaliczna 100 ml.

Produkt ten może być niedostępny w niektórych krajach ze względu na wymogi regulacyjne.

Porady:

Odpowiedni do aplikacji pod makijaż.

Może być bezpiecznie używany przez osoby w każdym wieku, włączając w to dzieci od 6
miesiąca życia.
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